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 חחא תיביטרגטניא תכרעמ - לטיגיד לש /\[0ח 8 בועחמ לע א\ 6 / כ הנכות
 .םיבסכו תוריכמ ,הקיטםיגול ,חוריש ,דוצ" ,לוהינל

 ןמז ךוסחל רשפא לבא ןמזה תא רוצעל רשפא יא 9
 םע תמלשומ תיתיישעת בושחימ תביבס תמקהב בר
 א;

 לע תלעופה תיביטרגטניא עדימ תכרעמ איה א\=6/980 תנכות

 תכרעמה .ןוגריאה לוהינל ללוכ ןורתפ תנתונו דחא-םינותנ סיסב

 תרבח לש ההובג הכרעהל התכו ,םיריהמ םושיי ינמזב תנניטצמה

 הקיטסיגולהו לוהינה תוכרעמב תוליבומה ןיב הגרודו רנטראג ץועמה
 .םיריהמה סושייה ינמזבו ילאנויצקנופה רשועב

 .םלועה לכב החלצהב תולעופ א\6 / ₪602 תוכרעמ 0

 הנכותה תרבח יייע ורבצנש ןויסנהו עדיה תא איבה 51ז הנכותה תיב

 הביבסל תכרעמה תא םיאתהו , א\=6/586 תינרצי ,04 לייניבה

 .תילארשיה

 רתויב לודגה תונקתהה רפסמ - תונקתה 50-מ הלעמל ועצוב הכ דע

 .תוחותפ תוכרעמ לע תוססובמה תויתיישעת תוכרעמ לש לארשיב

 הזכ בוליש היה אל ןמזמ 9

 ,לוהינל ןורתפ תנתונה תיביטרגטניא עדימ תכרעמ איה א\=6/0
 סיסב לע תתשומה םיפסכו תוריכמ ,הקיטסיגול ,תוריש ,רוצי

 יטמוטוא ןפואב ןכדעמ םינותנה סיסבל ןזומש ןותנ לכ .דחא סינותנ
 .ןוגריאהו הרבחה ,לעפמה תמרב ,תכרעמה יקלח לכ תא

 םינותנ יפ לע יטמוטוא ןפואב ןמוי תודוקפ תרצוי תכרעמה :המגודל
 .ינדי ןוכפדעב ךרוצ אלל יטסיגולה לודומהמ םיעיגמה

 תא רפשל ,בבסה ינמז תא רצקל לכות א\*6/ ₪62 תנכות תרועב

 .ךיתוחוקלל רתוי בוט תוריש תתלו תויולעה תא ןיטקהל ,רצומה תוכיא
 תיעבטמ-ברו תינושל-בר ,תירתא-בר תכרעמ איה או 0
 תימוקמ תוליעפ תובלשמה תורוובמ תוביבסב הדובע ךל תרשפאמה
 .ל"וחב תוליעפו

 ןמזה לכ ,רוציה תוביבס לכב 9

 ,יטרקסיד ,יכילהת :רוציה תוטיש לכל ןורתפ תקפסמ או 6/0

 יקלח ראשל רוצייה לודומ ןיב ידיימה רשקה .יביטרוגיפנוקו ירוזחמ

 ןימאו ליעי םיבאשמ לוהינו םירמוח תושירד לוהינ רשפאמ תכרעמה

 יפ לע רצומ יצע תינב רשפאמ םדקתמה רוטרוגיפנוקה .תמא ןמוב

 תועצה תקפהו סיבכרומ רצומ יצע לש הלק הקוזחת ,תולגול תוינתה

 .רצק ןמזב תובכרומ ריחמ

 יפל לבקל ךל רשפאי ,תכרעמב םירמשנה ,רבעהמ סינותנה חותינ

 .תוידיתע תולועפ יבגל תוצלמהו תויזחת ךתשקב

 ןמזבו ,םוקמ לכל עיגהל 9

 ,תונמזה ,ריחמ תועצה ,שכרב לפטמ א\=6 / ₪6 לש הצפהה לודומ

 בקעמו םיחולשמ ,תוהיכמ חותינ ,היצרוגיפנוק יטרפ ,תוינובשח
 לודומ תרזעב .תיסנניפה תוליעפל קזח רשקב ןייפואמ אוהו ,םהירחא

 ךות הקפסאהו הלבוהה ךרעמ תא רתוי בוט להנל לכות הצפהה

 .תוחוקלהו קושה יכרצל המאתהבו ,בבסה ינמו רוציק
 בלשב סינוש םייגול םירשקה יפלו יאלמה בצמ יפל היצרוגיפנוק תריצי

 לודומל רשקהו רוטרוגיפנוקה תלוכי תוכוב תרשפאתמ ,הנמזהה

 םינוריחמ תנכהו תרגסמ תונמזה תריצי רשפאמ הצפהה לודומ .רוציה

 .דדובה חוקלה תמרל דע םיידועי םיכרצ יפל

 ןמוזמל ןמז 9

 יעבטמ בר ,ינושל בר אוה או;6/980 לש יסנניפה לודומה

 .ילארשיה קושה יכרצלו <ראה יאנתל אלמ ןפואב םאתומו

 לש יסנניפה לוהינהו תונובשחה תלהנה יכרצ לכ תא ללוכ לודומה

 יקלח ראש ןיבל ועיב בולישה אוה ,יסנניפה לודומה דוח* .ןוגראה
 ןיב תויושגנתה ענומ הז בוליש .יטסיגולה קלחל דחוימבג:,תכרעמה

 .הנימאו הליעי הדובע רשפאמו יטסיגולל יסנניפה דצה

 רתו* בוט תורישל הנמזה 9

 רתוי בוט תוריש תתל לכות הקוזחתהו תורישה תכרעמ תרזעב

 .תינוגריא םינפה הקוזחתב רתוי ליעי ןפואב לפטל ןכו ךיתוחוקלל

 .תורישב אצמנה רצומה יטרפ לכ תא ליכמ יביטרגטניאה תורישה לודומ

 לע תאצמנה תורישה תכרעמב תיטמוטוא ןכדועמ שכרנש טירפ לכ

 ,תוירחאה תפוקת ,רצומה גוס לע םיטרפ הליכמו ףתושמ םינותנ דסמ

 .דועו תורישה ןתמל תוחוקלה סיסב ,תורישה גוס

 ולש קתווה ,יאנכטה תלוכי ןיב בלשל לכות הו לודומ תרועב

 יאלמה רחא בקעמ רשפאמ הא לודומ .תורישה גוס ןיבל ותונימוו

 לכב םיקפסו תוחוקל לומ תויונבשחתה עוציבו תורישה ישנא ידיבש

 .תינוגריא םינפה הקוזחתלו ןוגראל וחמ םירצומל תוריש ןתמל עגונה

 תוכיא ןמז 9

 תמרב הדימעה ירחא בקוע יביטרגטניאה תוכיאה תחטבא לודומ
 ינותנ לע תעצבתמ תוכיאה תרקב .(הלעמו 180 9000) תשרדנ תוכיא
 .ךילהתה ךרוא לכל תוכיאב הדימע החיטבמו רוצייה בלשב רוצייה

 ךליבשב תדבועש תמדקתמ היגולונכט 9

 ,יעיבר רודמ םילכב החתופש החותפ תכרעמ איה אוז6/ 0
 תפרעמה .601]0 0זופחו66 תיגולונכטבו תרש/חוקל תרוטקטיכראב

 רשפאמה אלמ יפארג קשממ לעו ינויצלר םינותנ דסמ לע תססובמ

 .ורובע רתויב הליעיהו החונה הדובעה תביבס תא בצעל שמתשמ לכל

 תלוכיו ,עדימה תחטבאו רודימה תוורשפא ,הדיחאה םיכסמה תכרעמ
 תונכותל דעו םילילמת ידבעממ ,תורחא תוכרעמל תוקשממתהה
 .הליעיו הלק הלעפה םיחיטבמ ,תוידועי
 ,הקזחו הריהמ ,הנימא תיתשת קפסמ לטיגיד לש ןסח8-ה תרש
 הלעפהה תוכרעמ ןיב הריחב שפוח רשפאמה ןושארה תרשה אוהו
 הבחרהו'גורדשל ןתינ 8ןפחא-ה תרש .םויה לש תומדקתמה תוחותפה

 .תינושארה העקשהה לע הרימש ךות ןוגהיאה יכרצל םאתהב

 ליבומה בולישה - לטיגיד) 5ןז 9

 תימואל בר הנכות תרבח איה - אוא6 80 תינרצי - 00 תרבח

 ,1ז8ד :םהיניב םלועב תוחוקל:3000-כ הלו ב"הראב הזכרמש

 .דנעו רבילינו> ,הלוק הקוק ,ןוסנו'ג דנא ןוסנו'ג

 תעמטהב החמתמה הנכות תיב אוה 00 לש ילארשיה גיצנה - 5ו

 .\ראה יאנתל הבסה תורבועה ילארשיה קושב תוינשדח תוכרעמ

 ,וגיהניא ,סקטיאס :םהיניב ראב תוחוקל לש בר רפסמ 511 -ל

 תונקתהה רפסמ - דועו תיאבצה הישעתה ,תויגולונכט רונ ,תגירפ

 .תוחותפ תוכרעמ לע תוססובמה רתויב לודגה

 תורשה ךרעמ .םיחותפ תרש/חוקל תונורתפב םלועב הליבומ לטיגיד

 תוחוקלל םיקפסמ הישנא תונעוצקמו םיקסעה היפתוש ,לטיגיד לש

 תואצמנ !סחא תוכרעמ 170,000-מ רתוי .םימלשו םיידועי* תונורתפ

 לצא 2800-מ הלעמל ןהמ ירשפא קוש חלפ לכב טעמכ שומישב

 .לארשיב לטיגיד תוחוקל

 עצבמב
 28.02.97 דע

 א-80?/6 תנכות
 הכרדה תועש 15 +
 תוירחא ישדוח 12 +

 |08 300 4/266 תרש
 תויהחא תונש 3 +

0 
.רדמל דומצ םישדוח 36 ךשמל םימולשתב*

 

 הרמוחה תרוצת לע םיאלמ םיטרפ

 לטיגידב לבקל ןתינ הנכותהו
 השירד י"פע

 א וכ 60 הם



 או ז:6 /6כ-ב םילולכה םילודומה תמיש

 סטיסב ילודומ

 םיסמוע ןונכת

 רוטרוגיפנוק

 עובק שוכר

 ישאר רפס

 אפק

 יאלמ תוריפס

 רצומ ץע

 תוכיא לוהינ

 םיבאשמ ןונכת

 תוריכמ חותינ

 ריחמ תועצה

 תוריש לוהינ

 תוסנכהו םימולשת ילודומ

 םינמוזמ םירזת

 ריתמת

 תויזתת

 יאלמ לוהינ

 תויעבטמ בר

 םייסדנה םייוניש

 שכר 8

 ירוזתמ רוצי לוהינ ₪

 הדובע יזכרמ 6

 תוינובשת/תוריכמ לוהינ לודומ 6

 רוציי תפצר לוהינ ₪

 תדובע תודוקפ 6

6 
 מייעב עדימה תייגולונכטל הנכות - זי

 03-6341299 : ילט ,60371 הדוהי רוא ,1 למעה יחר

 מייעב (קד) טנמפיוקא לטיגיד

 09-9593888 : ילט ,46120 הילצרה 2033 .ד.ת ,לטיגיד תיב


